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NOTA DE PREMSA
La Federació Catalana de Donants de Sang presenta el Conte “Les Gotes Viatgeres van a l’Institut”,
adreçat als alumnes d’educació secundària.
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L’autora del Conte, Dra. Toñy Castillo Meléndez, llegirà un fragment del Conte a través del Youtube
de la @FCDSang, que també es publicarà a la pàgina web de la Federació
(www.donantsdesang.cat).
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Gràcies a la col·laboració en xarxa de les Associacions de Donants de Sang de les Garrigues, l’Urgell
i el Vallès Oriental, el projecte educatiu “Les Gotes Viatgeres van a l’Institut” ha pogut veure la llum.

Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelona-Sant Pau
Barcelonès Nord

En motiu de la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang, la presentació virtual tindrà lloc el
proper divendres (12 de Juny), a les 11h del matí, i es publicarà a l’enllaç següent:
http://donantsdesang.cat/index.php/ca/multimedia
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L’autora del Conte, Dra. Toñy Castillo Meléndez, és doctora per la Universitat de Lleida, llicenciada
en Humanitats i professora especialista en Pedagogia Terapèutica. Duu a terme la seva activitat
docent a l’Aula Hospitalària Dr. Antoni Cambrodí, de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
(Lleida), essent coordinadora del grup d’investigació de pedagogia i salut del Col·legi de Pedagogs
de Catalunya, entitat que avala aquest projecte educatiu.
A més, la publicació compta amb el suport del grup d’investigació en Neonatologia i Pediatria
(Pedagogia Hospitalària) i de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada.
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El projecte, que presentarem virtualment el proper divendres, s’emmarca en un seguit de propostes
educatives destinades al foment del Servei Comunitari i de la consolidació de valors cívics i socials
dels infants i adolescents, per mitjà de vàries publicacions adreçades a centres educatius i
biblioteques d’arreu del territori.
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Actualment, aquest nou Conte se suma als altres tres ja publicats anteriorment:

-La Geganta de la Sang
https://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/2019-08/conte-la-geganta-de-la-sang.pdf

-Les Gotes Viatgeres (educació primària)
http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/LesGotesViatgeres_.pdf

-El Pardalet Ferit
http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/UN%20PARDALET%20FERIT.pdf
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Esperem que en feu difusió i ens ajudeu a seguir promovent la donació de sang, el voluntariat i la
implicació social, que tanta falta ens fan en aquests temps que vivim.

Vallès Oriental
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